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PROTOKÓŁ  NR 63/08 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 11 marca 2008r. 

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

 Posiedzeniu przewodniczył Starosta Adam Hajduk. 

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane quorum 

Zarządu Powiatu do podejmowania uchwał.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 62/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 04.03.2008r. oraz w dniu 06.03.2008r.  

2. Sprawy bieżące. 

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Na wstępie Starosta przekazał, iż Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

w dniach 10-11.03.2008r. uczestniczyło w treningu stałego dyżuru na potrzeby podwyższania 

gotowości obronnej Państwa w sytuacjach planistycznych – trening Województwa Śląskiego.  

 

Starosta poinformował, iż z dniem 03.03.2008r. stanowisko Komendanta Śląskiego Oddziału 

Straży Granicznej objął płk SG Piotr Pysz.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów 

wystąpić do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu w sprawie udzielenia 

szczegółowych informacji nt. robót wykonywanych w ubiegłym tygodniu przy drodze 

Samborowice – Krzanowice (tzw. ścinka poboczy). Sprawę należy potraktować jako pilną.  
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Ad. 1 

 

Protokół Nr 62/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 04.03.2008r.  

oraz w dniu 06.03.2008r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Architektury i Budownictwa  

dot. wniosku Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska o uzgodnienie projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuźnia Raciborska obejmującego teren 

suchego zbiornika przeciwpowodziowego w mieście Kuźnia Raciborska. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Starosta poinformował, iż wnioskiem z dnia 26.02.2008r. Burmistrz Miasta Kuźnia 

Raciborska zwrócił się do Zarządu Powiatu Raciborskiego o uzgodnienie projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuźnia Raciborska 

obejmującego teren suchego zbiornika przeciwpowodziowego w mieście Kuźnia Raciborska. 

Obowiązek takiego uzgodnienia z zakresie zgodności z zadaniami samorządowymi powiatu 

wynika z 17 pkt 7 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zm.). Referat Architektury  

i Budownictwa po przeanalizowaniu złożonych wraz z wnioskiem dokumentów ustalił,  

iż nie ma uwag co do proponowanych rozwiązań planistycznych w zakresie ich zgodności  

z zadaniami samorządowymi powiatu. 

W związku z powyższym, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków  

– 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – uzgodnił, podejmując 

stosowne postanowienie, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Kuźnia Raciborska obejmującego teren suchego zbiornika przeciwpowodziowego  

w mieście Kuźnia Raciborska, w zakresie zgodności z zadaniami samorządowymi powiatu. 

Postanowienie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Księgowości i Płac dot. przyjęcia korekty 

bilansu za 2005r. i 2006r. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu ul. Jana  

oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki i rachunku zysków i strat stanowiących 

załączniki do w/w bilansów. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
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Po analizie w/w karty informacyjnej, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi 

Referatu Księgowości i Płac, aby wystosowała pismo do Dyrektora Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej w Raciborzu z zapytaniem, dlaczego Pani Dyrektor dopiero w 2008r. 

wystąpiła do Zarządu z prośbą o przyjęcie korekty bilansu za 2005r. i 2006r. oraz zestawienia 

zmian w funduszu jednostki i rachunku zysków i strat stanowiących załączniki  

do w/w bilansu. Ponadto Dyrektor powinna wyjaśnić, jakie konsekwencje wyciągnęła wobec 

osób, które dopuściły się błędów w sporządzaniu bilansu. Po udzieleniu wyjaśnień  

przez Dyrektora w/w sprawa powróci na posiedzenie Zarządu. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. akceptacji umów  

z „Gminami” o partycypację w środkach finansowych na remonty dróg powiatowych 

zlokalizowanych na terenie Powiatu Raciborskiego. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował projekty umów w sprawie pomocy finansowej 

udzielonej Powiatowi Raciborskiemu przez Gminy w formie dotacji celowej na realizację 

określonych odcinków dróg powiatowych oraz budowę chodnika w ul. Ocickiej i Wiejskiej  

w Raciborzu.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa dot. dofinansowania do zadania pn. „Wymiana pokrycia dachu i obróbek 

blacharskich na budynku plebanii, w tym: rozbiórka, transport i utylizacja istniejącego 

pokrycia z płyt azbestowo – cementowych” w miejscowości Turze, Gm. Kuźnia Raciborska 

przy ul. Kościelnej 2 dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Najśw. Serca Pana Jezusa. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

Starosta poinformował, iż w dniu 05.03.2008r. Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Najśw. 

Serca Pana Jezusa uzupełniła wniosek dot. przyznania dotacji na powyższe zadanie.  

Z informacji zawartych w piśmie wynika, iż budynek plebanii obok funkcji mieszkalnej pełni 

w znacznej części funkcje o charakterze społecznym, katechetycznym oraz administracyjnym. 

W pomieszczeniach plebanii odbywają się cyklicznie spotkania i zebrania robocze  

działającego Parafialnego Zespołu Caritas oraz Społecznej Rady Duszpasterskiej. 

Pomieszczenia plebanii wykorzystywane są też do uroczystych spotkań okolicznościowych  

o charakterze ogólnodostępnym, jak np. świąteczny jarmark, a katechetyczna funkcja 

przejawia się w realizowaniu potrzeb wiernych, np. udzielanie nauk przedślubnych. Ponadto, 

zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy znacząca jest również funkcja administracyjna 
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plebanii realizowana poprzez obsługę interesantów, głównie parafian z czterech sołectw: 

Turza, Budzisk, Siedlisk oraz Rudy. Mieści się w niej bowiem kancelaria parafialna, gdzie 

prowadzi się wymagane, stałe czynności ewidencyjno – biurowe.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował przedłożony wniosek i wyraził zgodę  

na dofinansowanie do zadania pn. „Wymiana pokrycia dachu i obróbek blacharskich  

na budynku plebanii, w tym: rozbiórka, transport i utylizacja istniejącego pokrycia z płyt 

azbestowo – cementowych” w miejscowości Turze, Gm. Kuźnia Raciborska  

przy ul. Kościelnej 2 dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Najśw. Serca Pana Jezusa  

w wysokości do 3 500,00 zł.  

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zabezpieczenia 

środków na udział własny w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007 – 2013, 

poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra 

pomocy rodzinie. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

Wicestarosta przekazał, iż w dniu 05.03.2008r. Wydział Europejskiego Funduszu 

Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego poinformował, że Zarząd 

Województwa uchwałą nr 383/140/III/2008 z dnia 28.02.2008r. dokonał ostatecznego 

podziału środków na realizację w 2008r. projektów w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007 – 2013, poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 

integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Dla powiatu raciborskiego na rok 2008 

przyznano łącznie kwotę 601 154 zł, w tym na: 

 

 aktywną integrację – 541 039,00 zł, 

 upowszechnienie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie – 60 115,00 zł. 

 

W ramach Programu mogą być realizowane różne zadania, między innymi: 

1. kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji 

i kompetencji zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

2. staże i zatrudnienie subsydiowane osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

w organizacjach pozarządowych oraz spółdzielniach socjalnych połączone z zajęciami 

reintegracji zawodowej i społecznej, 
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3. poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe i inne, prowadzące  

do integracji społecznej i zawodowej, skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem 

i ich otoczenia, 

4. wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby 

niepełnosprawne, w tym zaburzone społecznie. 

 

Aby Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu mogło realizować omawiany 

Program, niezbędnym jest zabezpieczenie w budżecie powiatu kwoty 70 527,00 zł na wkład 

własny, który stanowi 10,5% całkowitych kosztów projektu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na przesunięcie kwoty 70 527,00 zł z rozdziału 

85201 § 2830 (środki zabezpieczone na pokrycie kosztów działalności nowej placówki 

opiekuńczo-wychowawczej) do budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu, celem zabezpieczenia środków na udział własny w Programie Operacyjnym 

Kapitał Ludzki 2007 – 2013, poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 

integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 

 

Starosta zapoznał zebranych z pismem Kierownika Referatu Kontroli i Audytu 

Wewnętrznego dot. wyrażenia zgody na zmianę Planu kontroli finansowych Referatu 

Kontroli i Audytu Wewnętrznego na rok 2008. Zmiana planu dotyczy przesunięcia terminu 

przeprowadzenia kontroli w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu z I kwartału  

na III kwartał. Jak dodaje Kierownik Referatu z powodów czasowych oraz w związku  

z zatrudnieniem 1 osoby w Referacie nie była w stanie przeprowadzić kontroli  

w w/w jednostce.  

W/w pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zmianę Planu kontroli finansowych Referatu 

Kontroli i Audytu Wewnętrznego na rok 2008, polegającą na przesunięciu terminu 

przeprowadzenia kontroli w CKU w Raciborzu z I kwartału na III kwartał b.r.  

 

Starosta zapoznał zebranych z pismem Wójta Gminy Pietrowice Wielkie w sprawie 

współorganizacji VIII Eko Wystawy wspólnie z Gminą Pietrowice Wielkie.   

W/w pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na współorganizację z Gminą Pietrowice 

Wielkie VIII Eko Wystawy oraz na wkład własny Powiatu w wysokości 20 000,00 zł.  

Ze względu na fakt, iż Wystawa jest także formą edukacji ekologicznej dla mieszkańców 
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Powiatu Raciborskiego Zarząd polecił, aby sprawę tę pilotował Kierownik Referatu Ochrony 

Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa.    

 

Starosta przedstawił informację Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  

w Katowicach dot. wyników kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu  

dla powiatu raciborskiego. 

W/w informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego w Katowicach dot. wyników kontroli obiektów o podstawowym 

znaczeniu dla powiatu raciborskiego. Postanowił, iż w/w informacja zostanie przedstawiona 

na sesji w listopadzie b.r. w trakcie omawiania sprawozdań z realizacji zadań przez służby, 

inspekcje i straże.  

 

Starosta omówił wnioski Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia  

w dniu 10.03.2008r. , które stanowią załącznik nr 12 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić 

odpowiedzi na wnioski od nr 1 do nr 3. Nawiązując do wniosku nr 3 polecił,  

aby w/w Kierownik poinformował Przewodniczącego, że Komisja nie może zobowiązać 

Dyrektora PCPR w Raciborzu do przedstawienia harmonogramu spotkań z kuratorami 

sądowymi oraz dyrektorami ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu Raciborskiego.  

Do powyższych działań Dyrektora może zobowiązać Zarząd. W związku z powyższym 

polecił, aby Kierownik wystąpił do Dyrektora PCPR w sprawie przedstawienia  

w/w harmonogram na jedno z kolejnych posiedzeń Zarządu. Odnośnie wniosku nr 4  

dot. likwidacji przychodni w Studziennej oraz w Markowicach Kierownik Referatu Spraw 

Społecznych przygotuje kartę informacyjną na kolejne posiedzenie Zarządu.  

 

Starosta zapoznał zebranych z tematyką oraz terminami posiedzeń komisji stałych Rady 

Powiatu Raciborskiego zaplanowanych na marzec b.r., która stanowi załącznik nr 13  

do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

przygotował na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji informację  

nt. „Zadania powiatu w zakresie komunikacji a problem dojazdów uczniów do szkół. 
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Dyskusja nad zasadnością utworzenia świetlicy dla uczniów dojeżdżających”. Informacja  

ta będzie omawiana na posiedzeniu Komisji w kwietniu b.r.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła informację nt. realizacji zaleceń zapobiegawczych  

dot. przeznaczenia 5% środków przekazywanych przez Urząd Marszałkowski  

w Katowicach na pokrycie kosztów własnych Powiatu Raciborskiego związanych z realizacją 

porozumienia dot. utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Raciborskiego, 

realizowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu (załącznik nr 14 do protokołu).  

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż zgodnie z § 3 pkt 5 porozumienia nr 53/KT/2006  

z dnia 11.05.2006r. dotyczącym zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, 

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu 5% przekazywanej kwoty na realizację  

w/w porozumienia przeznacza na uzasadnione koszty administracyjne. W ramach tych 

kosztów mieszczą się: 

1. nagrody dla pracowników (łącznie ze składkami ZUS)    60 720 zł, 

2. przewidywane koszty na paliwo                  47 000 zł, 

3. przewidywane koszty na materiały biurowe                         1 000 zł,  

4. opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              4 000 zł,  

5. opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej               5 000 zł,  

6. materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i do ksera     4 000 zł.  

 

Jak dodała Skarbnik Powiatu koszty wymienione w pkt 2 – 5 pokrywane są ze środków 

wojewódzkich, co drugi miesiąc obniżając koszty na utrzymanie dróg powiatowych.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację Skarbnika Powiatu w sprawie 

przeznaczenia 5% środków przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Katowicach  

na pokrycie kosztów własnych Powiatu Raciborskiego związanych z realizacją porozumienia 

dot. utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Raciborskiego, realizowanego  

przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu. Karta działań zapobiegawczych została 

zrealizowana.  

 

Powracając do ustaleń z poprzedniego posiedzenia, Skarbnik Powiatu przedstawiła 

informację nt. wykazu stanowisk i wynagrodzeń pracowników PUP w 2008r.  

Skarbnik Powiatu przekazała, iż brakująca kwota na regulację wynagrodzeń pracowników 

PUP wynosi ok. 19.000 zł. W związku z powyższym Skarbnik Powiatu zaopiniowała 

pozytywnie wniosek dot. podwyżki wynagrodzeń o 20 % dla w/w pracowników.  
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Ponadto przekazała, iż Główny Specjalista OR Ewa Girek przygotowała zestawienie 

porównawcze wysokości wynagrodzeń pracowników tut. Starostwa oraz pracowników PUP 

w Raciborzu na dzień 10.03.2008r.  

W/w informacje stanowią załącznik nr 15 do protokołu.  

Po zapoznaniu się z w/w informacjami, Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę  

na podwyższenie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy  

w Raciborzu (bez Dyrektora jednostki). Zwiększenie funduszu płac nastąpi od 01.03.2008r. 

w wysokości 20 %. Ponadto polecił, aby Dyrektor PUP w Raciborzu przygotował wyliczenia 

skutków finansowych regulacji płac.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Magdalena Powązka  
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie z listą 

obecności: 

1. Adam Hajduk  

2. Andrzej Chroboczek  

3. Norbert Parys  

4. Brygida Abrahamczyk  

5. Adam Wajda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 11.03.2008r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 11.03.2008r.  

3. Karta informacyjna Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku Burmistrza Miasta 

Kuźnia Raciborska o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Kuźnia Raciborska obejmującego teren suchego zbiornika 

przeciwpowodziowego w mieście Kuźnia Raciborska. 

4. Kserokopia postanowienia nr SA 0718D/II/1/3/08 z dnia 11.03.2008r.  

5. Karta informacyjna Referatu Księgowości i Płac dot. przyjęcia korekty bilansu za 2005r.  

i 2006r. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu ul. Jana oraz zestawienia 

zmian w funduszu jednostki i rachunku zysków i strat stanowiących załączniki  

do w/w bilansu. 

6. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. akceptacji umów z „Gminami”  

o partycypację w środkach finansowych na remonty dróg powiatowych zlokalizowanych 

na terenie Powiatu Raciborskiego. 

7. Karta informacyjna Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

dot. dofinansowania do zadania pn. „Wymiana pokrycia dachu i obróbek blacharskich  

na budynku plebanii, w tym: rozbiórka, transport i utylizacja istniejącego pokrycia z płyt 

azbestowo – cementowych” w miejscowości Turze, Gm. Kuźnia Raciborska  

przy ul. Kościelnej 2 dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Najśw. Serca Pana Jezusa. 

8. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. zabezpieczenia środków na udział 

własny w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007 – 2013, poddziałanie 7.1.2 

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.  

9. Pismo Kierownika Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego nr TK. 0916-7/08  

z dnia 07.03.2008r. dot. zmiany Planu kontroli finansowych Referatu Kontroli i Audytu 

Wewnętrznego na rok 2008. 

10. Pismo Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 06.03.2008r.  

11. Pismo Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach nr OK-0611-

3/08 z dnia 25.02.2008r. dot. wyników kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu  

dla powiatu raciborskiego. 

12. Wnioski Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 10.03.2008r.  

13. Tematyka oraz terminy posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego 

zaplanowanych na marzec 2008r.  
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14. Informacja nt. realizacji zaleceń zapobiegawczych – pismo Dyrektora Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu nr NF.3021-03/2008 z dnia 10.03.2008r.  

15. Informacja nt. wykazu stanowisk i wynagrodzeń pracowników PUP w 2008r.  

oraz zestawienie porównawcze wysokości wynagrodzeń pracowników Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu 

na dzień 10.03.2008r.  


